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ALGEMENE VOORWAARDEN
EightyTwo te IJsselstein
1.
1.1.
1.2.

Definities
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan EightyTwo de opdracht heeft gegeven tot
de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.
EightyTwo, c.q. de Opdrachtnemer.

2.
2.1.

Algemeen
Algemene (inkoop-) voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien
uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen dat deze met uitsluiting van voorliggende
voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

3.
3.1.

Opzegging overeenkomst
Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voordat EightyTwo met de uitvoering
ervan begonnen is, mits hij de door EightyTwo gemaakte kosten, waaronder reiskosten en reeds
aan de opdracht bestede tijd (reistijd, werkbespreking, etcetera) vergoedt.
Bij annulering van de opdracht nadat EightyTwo met de uitvoering ervan begonnen is, betaalt
opdrachtgever alle reeds gemaakte kosten en uren met een minimum van 50% van de
overeengekomen projectprijs.
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5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Nakoming en levertijd
Indien EightyTwo op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een
geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient EightyTwo de
opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
EightyTwo zal al het mogelijke doen om zich te houden aan de afgesproken levertijden.
Voor vertragingen wegens omstandigheden buiten zijn schuld kan EightyTwo niet aansprakelijk
gesteld worden.
Opdrachtgever is niet gerechtigd de opdracht ongedaan te maken wegens te late levering, tenzij
sprake is van verwijtbare schuld van EightyTwo, en opdrachtgever aantoont dat schade geleden
wordt bij niet naleving van de overeengekomen levertijd.
De binding van EightyTwo aan de eerder overeengekomen levertijd vervalt indien opdrachtgever
gaande het werk wijzigingen in de opdracht wenst of opdrachtgever in gebreke blijft bij het tijdig
aanleveren van voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens.
Vergoeding, facturering en betaling
Opdrachtgever wordt geacht met EightyTwo een redelijk honorarium overeen te komen, ook
indien door omstandigheden van welke aard dan ook van te voren geen prijs is afgesproken of kon
worden afgesproken.
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (b.t.w.).
Additionele kosten nodig voor het naar behoren uitvoeren van de opdracht (o.a.: renderkosten en
alle kosten welke door derden in rekening worden gebracht) worden door opdrachtgever
vergoed.
Reiskosten worden door opdrachtgever vergoed tegen een tarief van €0,35 per kilometer.
EightyTwo zal voor het honorarium, reiskosten en additionele kosten aan opdrachtgever een
factuur zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.
Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan EightyTwo binnen 15 dagen na ontvangst van
de factuur.
Indien de productietijd naar verwachting langer dan een maand zal duren, zal EightyTwo gerechtigd
zijn een maandelijkse termijnbetaling in overeenstemming met het overeengekomene honorarium
te vorderen.
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Eigendoms- en auteursrecht
Overdracht van eigendoms- en auteursrecht van het opgeleverde werk vindt eerst plaats op het
moment dat volledige betaling van het overeengekomen honorarium met inbegrip van eventuele
rente en kosten door EightyTwo is ontvangen.
Bij het niet nakomen door opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen als vermeld in artikel 5
vervallen alle aan hem overgedragen rechten 90 dagen na factuurdatum.
Dit houdt mede in dat het opdrachtgever in dat geval niet is toegestaan het hem ter beschikking
gestelde werk te gebruiken.
EightyTwo is gerechtigd om (delen van) het opgeleverde werk te gebruiken voor promotie van
door EightyTwo geleverde diensten, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
Wijzigingen
Opdrachtgever dient EightyTwo als eerste in de gelegenheid te stellen gewenste wijzigingen uit te
voeren.
Veranderingen noodzakelijk wegens een gewijzigde opdracht of onjuiste of onvolkomen briefing
zullen apart gehonoreerd worden.
Aansprakelijkheid/schade
EightyTwo is aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van een toerekenbare
tekortkoming bij de uitvoering van deze overeenkomst en de daaruit voortkomende opdracht(en).
Aansprakelijkheid voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en elke andere indirecte
schade is uitgesloten.
Indien EightyTwo aansprakelijk is voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal de overeengekomen projectprijs.
Opdrachtgever vrijwaart EightyTwo voor aansprakelijkheid ten aanzien van auteursrechten
betreffende het door opdrachtgever verstrekte bron- en/of referentiemateriaal zoals foto's,
tekeningen, audiobestanden, videobestanden en dergelijke, alsmede ten aanzien van ongewilde
beschadiging, verlies of vernietiging van door opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen
en/of gegevens.
Geheimhouding en zorgvuldigheid
Elk van de partijen is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de
overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel
waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.
Elk van de partijen zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het
kader van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

10. Rechts- en forumkeuze
10.1. Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.
10.2. Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee
verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden
voorgelegd.
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